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 مصدر اختص أى قصر الشئ عليه.:  اإلختصاص في اللغة

: أن يتقدم ضمير ويتأخر عنه إسمم اماهر مرسمر لمه منصموص بمأخص وا م  ـــا  وإصــطــــالح

 الحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  .

 إعراص اإلسم المختص                                            

 منصوص على اإلختصاص برعل مح و  و وبا  تقديره أخص. -1

ه لرعل إذا كان اإلسم المختص لرظ أى وأية فيبنى على الضم في محل نص  مرعول ب -2

 مح و  و وبا  واإلسم

 الواقع بعد أى أو أية يعرص صرة ألي ويكون مرفوعا .            

 

 صور األختصاص 

 

 األمثلـــة
 اإلسم 

 المختص

 

 صورته
 

 إعـــرابـــــه

أكرم الناس  العرصنحن  -1

 للضيف

 يد واحدة المصرييننحن 

 العرص

 مصريينال

مقترن 

 بأل

مقترن 

 بأل

إسممممممممم منصمممممممموص علممممممممى 

 اإلختصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماص

 برعل مح و  تقديره أخص
 

 معاشمممممممممر"نحمممممممممن :قمممممممممال  -2

 ال نممممممممممممممممممممور " األنبيمممممممممممممممممممما 

  أبنمممممممممممممممممممممممممممممما نحممممممممممممممممممممممممممممممن 

 للتقممممدم والرخمممما  العممممرص نسممممعى
 

 

 معاشر

 األنبيا 

 أبنا  

 العرص

مضا  

 لما

 فيه أل

مضا  

لما فيه 

 أل

إسممممممممم منصمممممممموص علممممممممى 

 اإلختصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماص

 برعل مح و  تقديره أخص

إسممممممممم منصمممممممموص علممممممممى 

 اإلختصمممممممممممممممممممممممممممممممممممممماص

 برعل مح و  تقديره أخص
 

همما العبممد فقيممر إلممى عرممو أيأنمما  -3

 ربي

 هممممما الرتممممماة أفعمممممل الخيمممممرأيتأنممممما 
 

 أى  

 أية 

 أى للم كر

 أية للمؤنث

مبنممي علممى الضممم فممي محممل 

 نصممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 

 مرعممول بممه للرعممل المحمم و 
 

 االختصاص
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 العممرصأن يكممون اإلسممم المخممتص مقترنمما  بممأل مثممل " نحممن  -1

 أكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرم النممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماس"

أن يكون مضافا  لما فيه" أل "  مثل " نحن معاشر األنبيما   -2

 النممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممور "

" أنمما أيهمما المصممري أحممافظ علممى أن يكممون أى وأيممة مثممل  -3

 وحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدة بممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال ي".

 
 

 

 

 يح   عامل اإلختصاص و وبا  وتقدير أخص أو أقصد أو أعني.: حكم عامل اإلختصاص

 موقع  ملة اإلختصاص من اإلعراص:

إذا وقعت في أثنا  الكمالم  تكمون  ملمة إعتراضمية المحمل لهما ممن اإلعمراص مثمل " نحمن      -أ

 العمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرص أكمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممرم النممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماس" 

 وإذا وقعمممت بعمممد تممممام الكمممالم تكمممون فمممي محمممل نصممم  حمممال ممممن الضممممير الممم ي قبلهممما   -ص 

 مثل " اللهم اغرر لنا أيتها العصابة"              

 الباعث على اإلختصاص:

" أنما أيهما الكمريم  –الرخر مثمل " نحمن المصمريين أشمجع النماس "  -أ

 يعتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممد علممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممي  "

 عرممممو ربممممي"  التواضممممع مثممممل " أنمممما أيهمممما العبممممد محتمممما  إلممممى -ص

 بيان المقصمو  بالضممير مثمل " نحمن معاشمر األنبيما  النمور " - ـ 
 

 الررق بين اإلختصاص والندا    
أوال  : هناك تشابه بين اإلختصاص والندا  في كل منهما يكون مبنيا  في محل نص  أو منصوبا  

ما "أي وأية" والعامل مح و  في كليهما فكل منهما مرعول به لرعل مح و  كما يكون كل منه

 . وكالهما مبني على الضم

 أو ه الخال  بين اإلختصاص والندا                                                 

 الـــــنــدا  اإلختصاص

 اليسمممممممممتعمل معمممممممممه حمممممممممر  نمممممممممدا . -1

اليكون في أول الكالم بل ال بد أن يسبقه  -2

 كمممممممممممممممالم وهـمممممممممممممممـو الــضــمــيـمممممممممممممممـر.

 أل قياسمممممممما  اإلختصمممممممماص يقتممممممممرن بمممممممم -3
 

 يسممممممممممتعمل معممممممممممه حممممممممممر  نممممممممممدا . -1
 

 يقممممممممممممممممممع فممممممممممممممممممي أول الكممممممممممممممممممالم. -2
 

 .المنمما ى فاألصممل فيممه أن يتجممر  مممن أل  -3
 

 

 : ـقال ابن مالك



 بوابة أزهري التعليمية

 

4 
 

كــــأيـــهــا الرــتى            اإلختـصــاص كندا   ون يا                                        

 بإثر ار ـــونــيـا

كمثل نحن العرص                          لوأل ــوقد يرى ذا  ون أى ت                           

  لــــــأسخى من ب

 

 :ـشرح قول ابن مالك
 اإلختصاص يأتي في لرظه كالندا  إال أنه ال تأتي معه " يا " المختص يكمون بلرمظ أى وبعمد أل.

 
 

 نماذ  إعرابية
 

 إعرابها الكلمة

 الضم في محل رفع مبتدأ. ضمير متكلم مبني على نحن

العرص إسم مختص منصوص على اإلختصاص برعل مح و  و وبا  تقديره  العرص

 أخص.

 خبر مرفوع وعالمة رفعه الضمة وهو مضا  أكرم

 مضا  إليه مجرور وعالمة  ره الكسرة الناس

 ضمير متكلم بني على السكون في محل رفع مبتدأ أنا

و وبا  تقديره أخص مبني علمى الضمم فمي محمل نصم  والهما  أى مرعول به لرعل مح و   أيها

 .زائمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدة للتنبيمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممه
 

 صرة ألى مرفوع . العبد

 خبر المبتدأ مرفوع. فقير

 حر   ر . إلى

 إسم مجرور بإلى وهو مضا   عرو

 رص مضا  إليه وهو مضا  ويا  المتكلم مضا  إليه .  ربي

 

 

 المناقشة
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يكون المخصوص ؟ وفيم يخالف اإلختصاص الندا  ؟ : ما اإلختصاص ؟ وعلى كم حالة  1س

 وفيم يوافقه ؟ 

: " نحن معاشر األنبيا  النور  " مانوع ه ا األسلوص وفيم يخالف الندا ؟ وضح مبينا  2س

 الررق بينهما.

 : ما إعراص اإلسم المختص؟ وما موقع  ملة اإلختصاص من اإلعراص؟3س

 

 
 

 

 

 

 
 

 أوال  : التح ير

 {  إيمماك األسممد }-{     إيمماك واإلهمممال }ه المخاطمم  علممى أمرمكممروه ليجتنبممه مثممل تنبيمم:  تعريرممه

إياك  }-{إياك من األسد }                                                                                          

 {أن ترشل
  

 -أركان التح ير:

 سلوص التح ير.: وهو الشخص ال ي يصدرمنه أ الــــمــحـــ ر

                                                                                           الــمــــحـــ ر : وهو المخاط .

 المــح  ر منه : وهو األمر المكروه .

 
 
 
 

 التح ير إما أن يكون بـ"إيا" أو بغير " إيا "

إياكن " و   ح   العامل  –إياكم  –إياكما  –هي " إياك فإن كان التح ير بـ" إيا " وفروعها و

 علممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى أي صممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممورة 

 -كان التح ير بها سوا  أكانت : 

واألصل أح رك النراق . فلما ح   الرعل والراعمل بقمي  {إياك إياك النراق }مكررة : مثل :  -1

 الضممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممير

 متصال  فانرصل.         

 التح ير واإلغرا 
 

 حكم ح   العامل في التح ير
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 -واإلعراص:
: الثانية إيـــاك                                  وبا  تقديره اح ر.: مرعول به لرعل مح و  و  إيــاك

 توكيد لرظي لألولى.

 : مرعول به ثان ألن اح ر قد تتعدى إلثنين والتقدير اح رك النراق.النراق

 

 عطمممف عليهممما ويقصمممد بمممالعطف : عطمممف إسمممم مرمممر  علمممى  خمممر مثمممل}  إيممماكم والكسمممل { -2

 ق {و} إياك والشر فإنه يرسد األخال

 
 

 -واإلعراص:
                                                                إياكم : مرعول به لرعل مح و  و وبا  تقديرأح ر.

 الـواو: حر  عطف.

 الكسل: مرعول به لرعل مح و  تقديره ا تنبواْ ويكون التقدير اح ركم وا تنبواْ الكسل .

 

 والعطف مثل " إياك النراق" أن ت كر إياك بدون التكرير -3

 

 -واإلعراص:

 
 إيـــاك : مرعول به لرعل مح و  و وبا  تقدير أح ر وهي مرعول به أول.

 النراق : مرعول به ثان والتقدير اح ركم النراق.

 

 
 
 

 -يج  ح   العامل إن كان التح ير بإياك وأخواتها سوا  أكانت:

 -2                                                               . مكممررة مثممل "إيمماك إيمماك الخطممر" -1 
 معطوفمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممة مثمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل " إيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماك واإلهممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال".

 -4                                                               شر".ـممـغيممر معطوفممة مثممل " إيمماك ال -3
 مجممممممممممممممممممممممممرورا  بمممممممممممممممممممممممممن مثممممممممممممممممممممممممل " إيمممممممممممممممممممممممماك مممممممممممممممممممممممممن األسممممممممممممممممممممممممد".

 إياك أن تك ص ".أو كان بالرعل وأن المصدرية مثل "  -5
 

 ملخص ح   العامل في التح ير و وبا  
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 {إيمممممما }التحمممممم ير بغيممممممر إيمممممما : يجمممممم  حمممممم   العامممممممل أيضمممممما  إذا كممممممان التحمممممم ير بغيممممممر 

 -ويكون ذلك في موضعين:
 

 التكمممرار  والمقصمممو  بمممالتكرار:أن يتكمممرر اللرمممظ نرسمممه فيؤكمممد الثممماني األول توكيمممدا  لرظيممما   -1

   {الريضان الريضان  }مثل            

الريضممان والغممرق " والتقممدير إحمم ر الريضممان وا تنمم  الغممرق أن يكممون مممع العطممف مثممل "  -2

 مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممازن رأسممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممك والسمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممميف

 

 
 

 
 

 يح   العامل في التح ير وازا  إذا كان التح يربغير إيا وبغير عطف أو تكرار مثل } االســد{

 ويجمموز أن تقممول األسممد بممدون  عامممل . {احمم ر }ب كر العامممل {احمم ر األسممد }فيجمموز أن تقممول  
 

 :  ملحواة هامة

 {إياكم  –إياكما  –إياِك  –إياك  }يكون التح ير بإيا قياسا  إذا كان للمخاط  مثل 

 وأن يح   أحدكم األرن . {إياي  }وش  تح ير المتكلم نرسه مثل 

وهممو بتمامممه لتمم ِك لكممم األسممل  رضممي ع عنممهالقممول السممابر أثممر عممن سمميدنا عمممر بممن الخطمماص 

ويحم   أي يرممي بنحمو حجمر واألسمل كمل مما ق ممن  والرماح وإياي أن يح   أحدكم األرن 

 الحديد كالسيف والسكين ويأمرهم بأن ي بحواْ باألسل والرماح ونهاهم أن يح فواْ األرن .

وإياي أن يح   حيث  ا  التح ير للمتكلم وهو شاذ والتقدير إياي باعدواْ عن حم   : والشاهد

إيمماي وحمم   األرنمم  وإيمماكم أن يحمم   األرنمم  وباعممدواْ أنرسممكم أن يحمم   أحممدكم األرنمم  أو 

 . أحممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممدكم األرنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم 
 إعراص الشاهد:

                                                                                               ي : مرعممممممممممممممممممممممممممممول لرعممممممممممممممممممممممممممممل محمممممممممممممممممممممممممممم و  و وبمممممممممممممممممممممممممممما   .إيمممممممممممممممممممممممممممما

                   .الواو: عاطرة   

منصوص بأن وأن وما  خلمت عليمه فمي تأويمل مصمدر أن: مصدرية ناصبة يح   فعل مضارع 

 معطمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو  علمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممى إيممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماي.

وأشمم  منممه : تحمم ير الغائمم  مثممل " إذا بلممي الر ممل السممتين فإيمماه وإيمما الشممواص" والتقممدير فليحمم ر 

تالقي نرسه وأنرس الشواص والشواص  ممع شمابة وهم ا أشمد شم وذا  والشماهد حيمث  ما  التحم ير 

 للغائ  وهو أشد ش وذا  .

 :ـمالك قال ابن

 ح   العا مل  وازا  
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                              ـ                      ــإيــاك والشر ونـحـوه . نـص                   

 ـتاره و ـ ـتـا اســـــمـ  ر بـــحـــم

                                          ا           ـو ون عطف ذا إليا اْنُسْ  وم                   

 ـعـلـه لن يـلزماـــر فـــتــواه ســسـ

                                           إال مــع العطف ، أو الـتـكـــرار                             

 كالضيغم الضيغم ياذا الساري 

إن كممان التحمم ير بإيمماك وغيممره و مم  إضمممار العامممل سمموا  و ممد عطممف أم ال  مرهمموم األبيمما :

م إضممار العاممل إن كمان بغيمر إيماك وأخواتمه وو مد عطمف أو تكمرار نحمو الضميغم وأيضا  يلمز

 الضيغم ياذا الساري 

وعن سبيل             وش  إياي وإياه أش                                                         -2

 القصد من قاس انتب 

 والبيت يبين لنا ش وذ مجئ التح ير للمتكلم والغائ .
 

 
 

 
 

 
 
 

                                           يح   و وبا                                                     

 يح    وازا  

أو  {األسد}إن كان التح ير بغير إيا مثل -1إذا كان التح ير بـ" إيا ك " مطلقا                   -1

 {اح ر األسد }

الغرق  }إذا كان بغير عطف .   -2                                {األسد األسد}را  إذا كان مكر -2

   {اح ر الغرق }أو  {

 }أو  {الك ص }إذا كان بغير تكرار .  -3         {الريضان والغرق  }إذا كان معطوفا  مثل  -3

 {اح ر الك ص 

                                                                

 نموذ  لإلعراص
 -أعرص األمثلة اآلتية:

 إياك من الك ص . –إياك الك ص  –إياك والك ص  -1

 حكم ح   العامل في التح ير

 : ت كر أن
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 إعـــــرابـــــــها                                             الكلمة

 

 إياك

 

 الواو

 الك ص
 

إيا ضمير منرصل مبني على السكون في محمل نصم  علمى التحم يربرعل 

قممديره احمم ر أو أحمم ر والكمما  حممر  خطمماص ويجمموز محمم و  و وبمما  ت
 إعراص إياك كلها  ضمير في محل نص  مرعول به لرعل مح و  و وباَ 

 حر  عطف.

معطو  على إياك ويجوز أن يكون مرعول به لرعل مح و  والتقدير 

   واترك الك ص.

 إياك

 الك ص

 إيا مرعول به أول والكا  حر  خطاص.

 وفممة قممد تتعممدى إلثنممين والتقممدير أحمم رك مرعممول بممه ثممان ألن أحمم ر المح

 الكممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ص.
 

 إياك

 من

 الك ص

 ايا مرعول به لرعل مح و  و وبما  تقمديره احم ر والكما  حمر  خطماص.

 حر   ر.

 {احمم ر}إسممم مجممرور بمممن والجممار والمجممرور متعلممر بالرعممل المحمم و  
 

 

 
 

" ناقمة  -3         في أصحابي . ع ع -2             فإياه وإيا الشواصإذا بلي الر ل الستين  -1

 ع وسقياها"

 إعـــــرابـــــــها                                      الكلمة  

 

 فإياه

 

 وإيا

 الشواص

الرا  واقعمة فمي  مواص إذا وإيماه مرعمول بمه لرعمل محم و  تقمديره ليحم ر 

واألصل ليحم ر تالقمي نرسمه وأنرمس الشمواص فحم   الرعمل ممع فاعلمه ثمم 

 ح   تالقي ثم ح   نرسه فانرصل الضمير وانتص .

 معطو  على إياه مضا .

 مضا  إليه والتح ير من ضمير الغائ  شاذ.

 ع

 ع

 في

 أصحابي

 مرعول به لرعل مح و  و وبا  تقديره خافواْ ع.

 وكـيــد لـرـظــي.ت

 ر   ــــــــــــر.ـحــ

 إليه. أصحاص إسم مجرور وهو مضا  ويا  المتكلم مضا 

 مرعول به لرعل مح و  و وبا  تقديره اح رواْ وهو مضا . ناقة
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 ع

 و

 سقياها

 لرظ الجاللة مضا  إليه.

 الواو حر  عطف.

 مـــــــــعــــــــطــــــــــو  عـــــــلى نــــــــاقــــــــة

 
 
  

 {    أخماك أخماك } {النجمدة النجمدة }هو تشبيه المخاط  على أمر محمو  ليلتزممه مثمل  تعريره :

 عوة المخاط  إلمى أممر محبموص ليلزممه واإلسمم األول منصموص  :أو هو  {الصالة الصالة }  

 على اإلغرا  بعامل مح و  تقديره الزم والثاني توكيد لرظي له.

 

 

 
 

 
 

  -يج  ح   العامل في اإلغرا  إذا كان : 

 {. أخاك أخاك} -   { الصالة الصالة } مكررا  مثل -1

 {. الصالة والصيام} – { أخاك واإلحسان  } العطف مثل -2

 { الصيام} -{ الصالة} – { النجدة }: إذا كان بغير تكرار أو عطف مثل ويح    وازا  

الزم الصيام  –الزم الصالة  –فاإلسم منصوص برعل مح و   وازا  وإن شئت قلت الزم النجدة 

. 

 

 

 ـقال ابن مالك
               وكمح ر بال إيا إ عال                                                            

 مغري في كل ماقدفصال

 : أن اإلغرا  يشبه التح ير في كل شئ واإلغرا  اليكون بـ"إيا" كـيقول بن مال

 ح   العامل في اإلغرا                                                                   
 

 

                                   وبا                                                    و ـ                        

 وازا  ــ 

 : اإلغرا ثانيا  

 ملحواة

 حكم ح   عامل اإل غرا 
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إذا كان بغير  -1                                                {الجد الجد  }إذاكان مكررا   -1     

 {الجد  }تكرار 

} بغيرعطف  -2                                            {الجد والعزم  }ف   ـــــطــعـال -2     

  {إلزم الجد }أو  {الجد 

 
 

 
 الجد الجد . -1

 منصوص على اإلغرا  برعل مح و  و وبا  للتكرار والتقديرالزمواْ الجد. :الجد 
 :  توكيد لرظي.الجد الثاني 

 الجد والعزم. -2

 :  منصوص على اإلغرا  برعل مح و  و وبا  تقديره الزم . الــجــــد

 : الواو حر  عطف والعزم : معطو  على الجد . والعزم 

 
 
: مااإلغرا ؟ ومتى يجوز ذكر العامل فيه وح فه؟ ومتى يج  فيه ح   العامل؟ مثل لما 1س

 تقول.
 
 
 
 

 بالعوامل. : هو إسم يدل على معنى الرعل ويعمل عمله وال يتأثرسم الرعل ا

 أقسام إ سم الرعل من حيث الرعل ال ي يدل عليه

 ينقسم إسم الرعل بحس  الرعل ال ي يدل عليه  إلى ثالثة أقسام

 

 
 -3                     إسم فعل ماض.      -2                    إسم فعل أمر.                    -1

 إسم فعل مضارع.

 

 لكثير في اإلستعمال مثل :اسم فعل أمر : وهو ا –أ 

                                                                               معنى اسكت                                          ــصه : ب

 .  ـن : بمعنى استجـيـ م

 نماذ  إعرابية

 تدريبات

 أسما  الرعل
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             مــه : بمعنى اكـرف                                         

                                                                    
 .هــلـم : بمعنى احضرواْ 

                                                                                  ـمــعــنى ز                                           ـأيــه : بـ

 . عـــنى اقبلحــى : بــمــ

 : إسم فعل ماض : وهو قليل مثل -ص
                                                                                   هيها  : العقير بمعنى بعد                

 شتان زيد وعمر : بمعنى افترق.

 إسم فعل مضارع وهو قليل أيضا  مثل : –  

                                         وى : بمعنى أعج                                        أتو ع     أوه : ل كراها بمعنى

 أ  : بمعنى اتضجر

 القياسي من أسما  الرعل
أسما  الرعل كلها سمماعية وهنماك نموع واحمد قياسمي وهمو ماكمان علمى وزن فَعَماِل ممن كمل فعمل 

 ثالثي تام متصر  مثل 

                                 أى اضرص من ضرص                     راِص زيد      ضـــــــ

 أى انــــزل من نـــزل             نـــــــــــــــــزاِل                

ـتاِص وكـممم                               أى اسـمممـمع ممممن  سممممع        سمممماعِ النصممميحة                

 أى اكــتـ  من كتــ                        الدرس  

 

 

 

 :  ـقال ابن مالك
هو اسم            ماناص عن فعل كشتان وصه                                                    

 فعل وك ا أوه ومه

         آمين كثر            ـــوما بمعنى افعل ك                         

 ن رها  ــــوي وهيوغيره ك

: إسم الرعل هو إسم يدل على معنى الرعل في الداللة على المعنى واليتأثر بالعوامل  معنى البيت

وله أقسام منها الماضي مثل " هيها  " وهو قليل والمضمارع مثمل " وي " وهمو أيضما  قليمل كالرعل 

 صه  -واألمر وهو كثير مثل " مه 

 أقسام إسم الرعل بإعتبار أصله
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                                                 مرتجل وهو ما وضع من أول األمرإسم                           - 1 

 منقول

وهو ماكان                             فعل فلم يسبر له استعمال أخر مثل                              

 له أصل أخرثم نقل منه 

إلى إسم الرعل                             أمين "                    -وأ   -" هيها                       

 أو هو ما كان له استعمال 

                                                                                                                 
 ا  األفعالأصلي في اللغة ثم نقل إلى أسم

 

 والمنقول على ثالثة أنواع: 

                       ما أصله الظر  .     -2                                      ما أصله الجار والمجرور.    -1

 ما أصله المصدر . -3
 "مثال ما أصله الجار والمجرور " عليكم أنرسكم " بمعنى الزمواْ. عليك بالعلم " تمسك به  -1

 إليك عني أيها المنافر :  بمعنى ابتعد 

 نى أقبل ـــإلــّي أيــهــا الــوفـــــّي :  بمـــع

 فاألمثلة السابقة كان أصلها الجار والمجرور ثم أصبحت أسما  أفعال.

 ما أصله الظر   -2

                                                                                       الكتاص : بمعنى خ ه .                  ونك

 : بمـعنى تقدم. أمــامــــــــك

                                                                               : بمـعنى تـأخر                                    ورا كــ

 تحمد : بـمعنى اثبت. مكانك

 
 

 

 

 

 

 نقول له إستعماالنالمصدر الم
ممما يسممتعمل مصممدراوذلك إذا ُ ممر  ممما بعممدهما مثممل " رويممد زيممد أى اروا  زيممد " بمعنممى امهالممه 

 -ويكون اعرابها كاآلتي :

 ما أصله المصدر
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رويممد : مصممدر منصمموص برعممل محمم و  و وبمما  وهممو مضمما  وزيممد مضمما  إليممه مممن إضممافة 

برعمل محم و  و وبما  وهمو  المصدر إلى مرعوله بَْلهُ األكف بمعنمى تَمْرَك وبَْلمهَ مصمدر منصموص

 ما يستعمل اسم فعل وذلك إذا نص  ما بعدها. مضا  إلى مرعوله

 : رويد إسم فعل أمر مبني على الرتح بمعنى أمهل . زيدا  : مرعول به .  رويد زيـــدا  

 : فـ " بله " إسم فعل أمر مبني على الرتح بمعنى اترك. وبَْلهَ األكف

 إلسم الرعل . : مرعول به منصوص ــفـــ األكـ

 : ـقال ابن مالك
ك ـ ا  ونـكـوه                  والرعل من اسمائه عليكما                                          

 اـــمـكـيـمع إل

مــالن ـعـوي             ــبــيـــن              ـــك ا رويدَ بَْلهَ ناص                                  

 رض مصدرينالخ
: أن من اسم الرعل ماكان في األصل  ارا  ومجرورا  أوارفا  أو مصدرا  ثم نقل  ـيشير ابن مالك

إلى استعمال  خر ليكون إسم فعل. فالمنقول من الجار والمجرور " عليك " بمعنى إلزم وإليك 

نى اترك بمعنى ابتعد والظر  نحو  ون بمعنى الزم والمصدر نحو رويد بمعنى أمهل وبله بمع

 والمنقول من المصدر ينص  مابعده على المرعولية.

 

 
 

 -إسم الرعل  يعمل عمل الرعل ال ي ينوص عنه :

 واليحتما  إلمى مرعمول فاسمم الرعمل يرفمع فقم   –إن كان الرعل الزما  وهو ال ي يكتري براعله  -1

إسمم فعمل  : بمعنمى اكرمف " وهيهما  العقيمر فهيهما  {ممه }: بمعنمى أسمكت " و { صمه }مثل 

 ماض بمعنى بعد والعقير فاعل مرفوع والرعل بَعُدَ يرفع فاعال  فق  مثل " يَعُدَ المكاُن " .

 

 

وإن كان الرعل متعديا  وهو ال ي يرفع فاعال  وينص  مرعموال  فمإن إسمم الرعمل يكمون كم لك "  -2

رعل أ ركه : يرفع وينص  " مثل "  َراِك زيدا " أي أ ركه و " ضراص عمرا " أي اضربه. فال

"  راِك زيمدا " : إسمم  –أ رك فعل أمر والراعل ضمير مستتر تقمديره أنمت والهما  مرعمول بمه . 

فعل أمر بمعنى أ راك والراعل ضمير مستتر تقديره أنت وزيدا مرعول به منصوص  إلسم الرعل 

 منصوص. 

ضراص عمرا: ضراص إسم فعل أمر بمعنى اضرص والراعل ضمير مستتر واضرص ترفع 

 فاعال  وتنص  مرعوال .
 

 
    

 

 عمل إسم الرعل
 

 ترتي  إ سم الرعل مع معموله
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يجمم  تقممديم إسممم الرعممل وتممأخير معمولممه فممال يجمموز تقممديم معمولممه عليممه فنقممول "  راك زيممدا" 

 و"كتاص الدرس" واليجوز " زيدا  راك " وال " الدرس كتاص "

"أكتم  المدرس " " زيمدا أ رك "  –: فيجوز تقديم معموله عليه فتقول " أ رك زيدا "  أما الرعل

لدرس أكت  "  والسب  في عدم تقديم معممول إسمم الرعمل عليمه أن إسمم الرعمل ضمعيف فمي " ا –

 العمل عن الرعل ألنه فرعه فال يتقدم معموله عليه وإلى ه ا المعنى أشار ابن مالك بقوله :

 لها وأخر ما ال ي فيه العمل            وما لما تنوص عنه من عمل                           

يعمل إسمم الرعمل عممل فعلمه فيرفمع الراعمل إن كمان فعلمه يرفمع فقم  ويرفمع الراعمل  :البيت  مرهوم

 وينص  المرعول إن كان فعله ك لك واليتقدم مرعوله عليه بخال  الرعل.

 
 
 

صٍه " في "  يهمل "  –أسما  الرعل أسما  والدليل على إسميتها  خول التنوين عليها في " َصْه 

تنوين اليدخل إال على األسما  ومانون من أسما  الرعل كان نكمرة وممالم بمعنى أسرع  يهال وال

ينون كان معرفة فمثال  " َصْه " بغير تنوين يكمون معرفمة ومعنماه أسمكت عمن الكمالم . و"صمٍه" 

 بالتنوين يكون نكرة ومعناه اسكت عن أي كالم تقوله .

 إسم فعل معرفة                    إسم فعل بدون تنوين

 إسم فعل نكرة                        م فعل + تنوين   إس

 قال ابن مالكـ :
منها             واحكم بتنوبن ال ي ينون                                                    

 وتعريف سواه بين

 : مانون من أسما  األفعال يكون نكرة ومالم ينون يكون معرفة. مرهوم البيت
أسما  األفعال كلها مبنية وسب  البنا  أنهما تشمبه الحمرو  فمي النيابمة عمن الرعمل فمي  ملحواة :

 العمل وعدم التأثر بالعوامل . 

 

 
 

: همي عبمارة عمن ألرماا اسمتعملت كأسمما  األفعمال فمي اإلكترما  بهما  المة علمى  أسما  األصوا 

 خطممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماص 

 ماال يعقل أو على حكاية صو  من األصوا  .

كلها مبنية المحل لها من اإلعراص واليرفع أو ينص  بعدها شئ وسب  بنما  وأسما  األصوا  

  ما " –أسما  األصوا  أنها تشبه أسما  األفعال وقيل بشبهها بالحرو  المهملة " ال 

 الررق بين أسما  األفعال وأسما  األصوا 

 ما ينون من اسم الرعل وما لم ينون
 

 أسما  األصوا 
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 :ـقال ابن مالك
من مشـــبه إسم          ومـــا بـــه خــوطــ  ماال يـــعقل                                       

 علُ ـالرعل صوتا  يُج

وألزم بنا النوعيِن                    ا ال ي أ دى حكاية كق  ـــــك                             

 فهو قد و ــــــ 

 :  ـشرح قول ا بن مالك

 أن إسممم الصممو  : ماخوطمم  بممه ممما ال يعقممل أو حكممي بممه صممو  كإسممم الرعممل فممي اإلكترمما  بممه 

 وإسم الصو  وإسم الرعل مبنيان  ائما  .

 نماذ  أعرابية

 -:أعرص ما يأتي 

 هيت لك –واها على أيام الشباص  –هلم  را   –إليكم نشرة األخبار 

 أسما  األصوا  أسما  األفعال

 تعممممممممل عممممممممل فعلهممممممما  -1

 تحممممممممممممممل ضمممممممممممممميرا   -2

 قبيمممممل المركبممممما ممممممن  -3
 

 ال عمممممممممممممممممممممل لهمممممممممممممممممممما -1

 التحممممممممممممممممل ضمممممممممممممممميرا   -2

 مممممممن قبيممممممل المرممممممر ا  .  -3
 

 أنواع أسما  األصوا  

 مممما خوطممم  بمممه مممماال يعقمممل ممممن الحيوانممما  -1

غار األطرممال مممما يشممابه إسممم الرعممل فممي أو صمم

رمممرس " ز رالاإلكترممما  بمممه مثمممل قمممول العمممرص 

وز مممر -     هالهالوفمممي ز مممر البغمممل عمممدس"

 الغمممممممممممممممنم ِهممممممممممممممم  وللطرمممممممممممممممل كممممممممممممممم  "

 ولغيمممممممر الز مممممممر قمممممممول العمممممممرص " لالبمممممممل

للشرص  مئ  مئ  ولتبمرك                          

 ن "  

 ممممممممما حكممممممممي بممممممممه صممممممممو  

مثممل " حكايممة صممو  الغممراص 

 " غمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماق 

 و"حكاية وقموع السميف " قم  

و " حكاية صمو  الضمرص " 

 طمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممر 
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 إعـــــــرابـــــهــــــا الكلمة

 إليكم

 نشرة

 األخبار

 إسم فعل أمر بمعنى خ واْ.

 مرعول به إلسم الرعل منصوص وهو مضا .

 مضا  إليه مجرور باإلضافة وعالمة  ره الكسرة.

 هلم

  را

 الراعل ضمير مسمتتر و وبما  تقمديره أنمتإسم فعل أمر بمعنى أقبل و

 مرعول مطلر لرعل مح و 

 واها  

 على

 األيام

 الشباص

 إسم فعل مضارع بمعنمى أتحسمر والراعمل ضممير مسمتتر تقمديره أنما

 حر   ر.

 إسم مجرور وعالمة  ره الكسرة وهو مضا  .

 مضا  إليه مجرور باإلضافة وعالمة  ره الكسرة

 هيت

 لك

 تهيأ  " إسم فعل ماض بمعنى "

الممالم حممر   ممر والجممار والمجممرور متعلممر بمحمم و  خبممر لمبتممدأ 

 محمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم و 

 والتقدير والخطاص لك .

 

 
 

 المناقشة 
  -: إختر اإل ابة الصحيحة من بين األقوا س :1س

                                                                      التروق ياطالص                                   التروق

 { مرعول به  –مبتدأ  } التروق 

: يا ارا إيماك ومضمايقة  يرانمك فممن يقمف بجانم   ماره ويسماعده فجمزااه الشمكر العظميم 2س

أكرم  يرانك حتى األغنيا  منهم ح ار الك ص عليهم واعلم أننا نحمن المسملمين نعممل علمى نشمر 

 الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممو  

 بين الناس  ميعهم فالصدق مع الناس .

 -  من القطعة السابقة :استخر

 أسلوص تح ير وبين حكم إضمار عامله مع التعليل . -1

 إسم فعل وبين معناه ومعموله وهل هو قياسي أو سماعي ؟ ولماذ؟. -2

 أسلوص إختصاص وبين اإلسم المختص وأعربه مع بيان حالته . -3

 أسلوص إغرا  وبين حكم إضمار عامله مع التعليل . -4
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ور راق  الطرير المز حم ينمتظم الممرور . الصمبر ياقائمد السميارة هيهما  : ياشرطي المر 3س

السمير والطريممر ممز حم . إيمماك والتسمابر فريممه مهلكممة ولمئن راعيممت   اص الطريمر لتعممو ن إلممى 

 أهلممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممك سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممالما  

 ونحن المشاة نراعي تعليما  األمن وإرشا ا  المرور.

 استخر  من العبارة السابقة :
حكممم إضمممار ناصممبه مممع أسمملوص إغممرا  وبممين  -1

    التعليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل .

أسلوص إختصاص وبين اإلسم المختص وأعربه  -2 

. 

أسمملوص تحمم ير وبممين حكممم إضمممار ناصممبه مممع  -3

 التعليمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممل .

إسم فعل وبين معنماه وزمنمه وهمل همو قياسمي أم  -4 

 سممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممماعي ؟
 

 -: بين ما يصح نحويا  ومااليصح في األمثلة اآلتية وإذكر السب  : 4س
                            نحن المسلمون نعبد ع           -2                                .         زيدا  راك -1

 إياك والنجاح.                                 -3

 {   أخاك}  –{ أخاك واإلحسان إليه  }    –{     أخاك أخاك  } :  5س

 

 . ي كل من األسالي  الثالثة مع التو يهبم تسمي ه ا األسلوص وما حكم العامل ف

 

 

 


